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খাাঁচায়্ েন্দী কবর পালখ পালন করা লক জাবয়্য আবে? 
প্রশ্ন: 

খাাঁচায়্ েন্দী কবর পালখ পালন করা লক জাবয়্য আবে?   

প্রশ্নকারী- শামসুদ্দীন হালেী 

উত্তর:  

যথাযথ হক আদায়্ সাবপবে খাাঁচায়্ েন্দী কবর পালখ পালন জাবয়্য। 

যযমন লিকমবতা দানা পালন যদয়্া, যকাবনা প্রকার কষ্ট না যদয়্া, 

সময়্মবতা যজাড়ার তথা লমলবনর  েযেস্থা করা ইতযালদ। যখাদ রাসূবল 

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম যথবক এর সমথথন পাওয়্া যায়্। 

সহীহ েুখারীবত আনাস (রা)যথবক েলণথত হবয়্বে,  

النيب صلى هللا عليه و سلم أحسن الناس خلقا وكان يل أخ يقال له أبو  كان
فطيم وكان إذا جاء قال ) اي أاب عمري ما فعل النغري (  -قال أحسبه  -عمري 

(، الرقم: 2291/ 5صحيح البخاري )دار ابن كثري( )-. نغر كان يلعب به. 
طائر أمحر  ري(: والراجح أن النغ584\10قال احلافظ ىف الفتح ) 5850

  املنقار. اهـ
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম সবেথাত্তম চলরবের মানুষ 

লেবলন। আেু উমাবয়্র নাবম আমার এক ভাই লেল, যয মাে দুধ োড়ার 

েয়্স যপলরবয়্বে। তার একলি পালখ লেল, যযলি লনবয়্ যস যখলবতা। 

(একলদন পালখলি মারা যগল এেং এবত যস কষ্ট যপল, এরপর) রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম যখন আসবতন, (মজা কবর) েলবতন, 

আেু উমাবয়্র! যতামার পালখলির লক খের?...” –সহীহ েুখারী: ৫৮৫০ 

ফাতওয়্া নাম্বার:273                      প্রকাশকালঃ16-08-২০২১ ইং 
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স্বাভালেক এলিই যয, পালখলি খাাঁচায়্ থাকবতা এেং যেবললি তা লনবয়্ 

যখলবতা।  

হাবফয ইেবন হাজার (রহ)(৮৫২ লহ.) েবলন,  

... جواز لعب الصغري ابلطري وجواز ترك األبوين ولدمها الصغري يلعب مبا  وفيه
أبيح اللعب به وجواز إنفاق املال فيما يتلهى به الصغري من املباحات وجواز 

/ 10إمساك الطري يف القفص. اهـ فتح الباري البن حجر )دار املعرفة( )
584) 

“এবত (হাদীসলিবত)... োচ্চাবদর পালখ লনবয়্ যখলা করা, বেধ যখলায়্ 

লপতা-মাতার োাঁধা না যদয়্া, োচ্চাবদর বেধ যখলাধলূার জনয লকে ুঅথথ 

খরচ করা এেং খাাঁচায়্ েন্দী কবর পালখ পালন করা ইতযালদর বেধতা 

প্রমাণ কবর।” –ফাতহুল োরী: ১০/৫৮৪  

এোড়া লকে ুসাহােী(রা) যথবকও খাাঁচায়্ পালখ লালন-পালন করার কথা 

েলণথত আবে।  লহশাম ইেবন উরওয়্া (রহ) যথবক েলণথত, লতলন েবলন, 

َر يف  َكانَ  اْبُن الّزبـَرْيِ مبَّكَة َوَأْصَحاُب الّنيبِّ َصّلى هللُا َعَلْيِه َوَسّلَم ََيِْمُلوَن الطّيـْ
، ابب: الطَّرْيِ يف 383األدب املفرد )دار البشائر(، رقم احلديث: –اأْلَقـَْفاِص. 

 اْلَقَفصِ 
“আেদুল্লাহ ইেবন যুোবয়্র (রা)(তাাঁর শাসনামবল) যখন (রাজধানী) 

মক্কায়্ লেবলন, সাহােীগণ তখন খাাঁচায়্ পালখ রাখবতন।” -আল 

আদােুল মুফরাদ, হাদীস ৩৮৩ 

পালখবক যয কষ্ট যদয়্া যাবে না, এলেষবয়্ প্রথবমাক্ত হাদীবসর েযাখযায়্ 

হাবফয ইেবন হাজার (রহ)(৮৫২ লহ.) েবলন,  
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أبو عبد امللك جيوز أن يكون ذلك منسوخا ابلنهي عن تعذيب احليوان  قال
وقال القرطيب احلق أن ال نسخ بل الذي رخص فيه للصيب إمساك الطري 
ليلتهي به وأما متكينه من تعذيبه وال سيما حىت ميوت فلم يبح قط. اهـ فتح 

 (586، 584/ 10الباري البن حجر )دار املعرفة( )
“কুরতুলে (রহ) েবলন, …সহীহ কথা হবে, হাদীসলিবত োচ্চাবদর 

জনয খাাঁচায়্ পালখ রাখার অনুমলত যদয়্া হবয়্বে, যাবত তারা তা লনবয়্ 

যখলবত পাবর। লকন্তু োচ্চারা পালখবক কষ্ট যদবে, লেবশষত তা যলদ মতৃুয 

পযথন্ত লনবয়্ যায়্, অলভভােকবদর জনয োচ্চাবদরবক এ সুবযাগ যদয়্ার 

অনুমলত যনই।” –ফাতহুল োরী: ১০/৫৮৬ 

অবনক হাদীবস পশু-পালখবক অনথথক কষ্ট লদবত লনবষধাজ্ঞা এবসবে। 

এমনলক এ কারবণ অতীবত এক েযলক্ত জাহান্নামী হবয়্বে েবলও সহীহ 

েুখারীর একলি হাদীবস এবসবে,   

عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما  : أن رسول هللا صلى هللا عليه و  انفع
ا حىت ماتت فدخلت فيها النار ال هي سلم قال ) عذبت امرأة يف هرة سجنته

–أطعمتها وال سقتها إذ حبستها وال هي تركتها أتكل من خشاش األرض (. 
 3295(، رقم احلديث: 1284/ 3صحيح البخاري )دار ابن كثري( )

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম েবলন, একলি লেড়ালবক কষ্ট 

যদয়্ার কারবণ এক মলহলাবক শালি যদয়্া হবয়্বে। লেড়াললিবক যস েন্দী 

কবর যরবখলেল এেং েন্দী অেস্থায়্ই যসলি মারা যায়্। এ কারবণ যস 

মলহলা জাহান্নামী হয়্। না যস লেড়াললিবক খাোর লদবয়্লেল, না পালন 

লদবয়্লেল, আর না যসলিবক যেবড় লদবয়্লেল, যাবত যসলি যপাাঁকামাকড় 

যখবয়্ োাঁচবত পাবর।” –সহীহ েুখারী: ৩২৯৫  



 
 

c„ôv | 4 

 

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ ললদ-দাওয়্ালত ওয়্ান-নুসরাহ 

 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা লেভাগ 

fatwaa.org 

উবল্লখয, যখালা আকাবশ জীেন যাপবন অভযি পালখ খাাঁচায়্ েন্দী কবর 

তার হক আদায়্ করা কলিন; যলদ না তাবক যপাষ মানাবনা যায়্। একারবণ 

কাবরা পালখ পালবনর আগ্রহ হবল তার জনয লনরাপদ হল,লতলন  প্রজনন 

যথবক শুরু কবর সেলকেুবতই খাাঁচায়্ অভযি, এরূপ পালখ প্রলতপালন 

করবত পাবরন,যযমন  

কেুতর, োজলরগার, লাভ োর্থ, মুলনয়্া, লেবদলশ যকাবয়্ল ইতযালদ পালখ 

পালন করবত পাবরন। 

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

১৫-১২-১৪৪৩ লহ. 

১৫-০৭-২০২২ ঈ. 


